
Załącznik nr 2 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE IMIENIA I NAZWISKA, WIZERUNKU ORAZ WYKONANEJ PRACY 
UCZESTNIKA NA POTRZEBY ORGANIZACJI I REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WIEDZY O GOSPODARCE, ZWANEGO DALEJ KONKURSEM,   
organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu. 
 
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................. na podstawie art. 81 
ust 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. 2017 poz. 
880 z późn. zmianami) oświadczam,   że   wyrażam   zgodę   na   nieodpłatne  wykorzystanie i 
rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w 
Opolu wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………………… 
utrwalonego podczas trwania Konkursu w postaci zdjęć oraz wyników i wykonanych prac 
konkursowych na   rzecz   tworzenia   i   publikowania   informacji związanych z realizowanym 
Konkursem.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na publikację w dowolnej formie imienia  i nazwiska mojego 
dziecka wraz z jego upublicznieniem w mediach, na stronie internetowej szkoły i koncie Facebook 
szkoły w celu realizacji w.w. Konkursu.  Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu imienia i nazwiska mojego dziecka.  
 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu z tytułu wykorzystania 
wizerunku oraz pracy konkursowej mojego dziecka.  
 
 
....................................................................................................... 
             data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 

 

Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:  
1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu, ul. Kościuszki 
43, 45-062 Opole.  
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  iod@zse.opole.pl  
3. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz ich upublicznienie odbywa się w celu realizacji Wojewódzkiego 
Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce, zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu i odbywa się na podstawie udzielonej zgody osoby, której 
dane dotyczą, a która jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Kwestie  wykorzystania  wizerunku  i prac 
uczestników reguluje dodatkowo art. 81 ww. prawa autorskiego. 
4.  Odbiorcami danych osobowych są wszystkie osoby, które uzyskają do nich dostęp po upublicznieniu danych na 
podstawie udzielonej zgody na upublicznienie danych osobowych i wizerunku oraz pracy uczestnika. 
5.  Dane będą przetwarzane w czasie trwania Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Opolu, a po jego zakończeniu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą 
w szkole.  
6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, 
której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 
7. Ma Pan/Pani prawo do: 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych; 2. sprostowania danych osobowych; 3. 
usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 4. ograniczenia 
przetwarzania; 5. cofnięcia zgody w oparciu o którą dane są przetwarzane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 


